Grundejerforeningen
”Digevang”
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, mandag den 13. januar 2020
kl. 19.00 hos Erling Hansen, Liberiavej 29, 2770 Kastrup.
Til stede: Allan Christensen, Lizzie Fessel, Erling Hansen, Rune Jønsson og Mike Ovesen.
Fraværende: Jens Erik Meier, Susanne Nilsson

______________________________________________________________________
Dagsorden:
1.
Regnskab
2.
Meddelelser
3.
Ordinær Generalforsamling
4.
Jubilæumsfest
5.
Eventuelt
_____________________________________________________________________________
1. Kassereren orienterer:
Regnskabet er næsten på plads – mangler Årsopgørelse fra bank og endelig revision.
Årets resultat udgør kr. 33.405,56. Den samlede formue er anslået til 659.047,-.
2. Formanden orienterer
TDC er godt i gang med at lægge fiber i vores fortove. Vi startede op med et syn, hvor vi deltog
med kommunen, TDC og entreprenøren.
Vi konstaterede her et større antal knækkede fliser og lavede en aftale med entreprenøren, vi
indkøbte ca. 130 fliser, som de så udskiftede med de knækkede fliser. En fornuftig og besparende
aftale – synes vi selv.
Der har under hele forløbet, som endnu ikke af afsluttet, været en del kontakt til entreprenøren.
Gadebelysningen
Der har to gange i de sidste 14 dage været kontakt til kommunen om manglende gadebelysning 6-7 lamper har været gået ud. Kommunen har været hurtigt ude og ordne problemet.
BRO
Den ansøgte bro ”Erlings Bro” er bygget, men adgangsforholdene og låge ind til Fælleden er
endnu ikke etableret.
Hjerteløbere
Vi udsender – sammen med generalforsamlingsindkaldelsen – et opråb om hjerteløbere. Vi vil
gerne prøve at få nogen af medlemmerne til at interessere sig for sagen. Ligesom vi stadig
arbejder på at få hjertestarter-/e opsat i foreningens område.
3. Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling fastlagt til tirsdag den 250220, vi forsøger igen at få lokale i
Skelgårdskirken.
Erling laver indkaldelse og regnskab, Mike sørger for kopiering og Allan koordinerer omdelingen.

4. Jubilæumsfest
Den 14. marts 2020. Vi har 75 års jubilæum den 11. Marts.
Lokale hos Kulturzonen er på plads, vi låner det store lokale i stueetagen.
Skrivelse udfærdiget med invitation til ”årets fest” – som omdeles sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
Festudvalg nedsat bestående af: Lizzie, Susanne, Erling og undertegnede.
5. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
Mødet sluttede 21:00
Referent Allan Christensen

